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TÂHÝRÎLER

önem vermiþlerdir. Sâhibü’þ-þurtalýk ma-
kamýný ele geçirdikten sonra Baðdat’ýn ba-
tý yakasýndaki saray Tâhir b. Hüseyin’e nis-
betle el-Harîmü’t-Tâhirî adýyla anýlmýþtýr.
Abbâsî halifeleri Mu‘tazýd-Billâh, Müktefî-
Billâh, Muktedir-Billâh, Kahir-Billâh ve Müt-
taký-Lillâh’ýn kabirleri el-Harîmü’t-Tâhirî
içindedir. Yâkut el-Hamevî çevresindeki
binalarýn harabe halinde olmasýna raðmen
el-Harîmü’t-Tâhirî’nin 623’te (1226) hâlâ
ayakta olduðunu kaydeder (Mu£cemü’l-
büldân, II, 290). Tâhirîler sulama kanalla-
rý açarak tarýmýn geliþmesine katkýda bu-
lunmuþlar, çiftçilerin tarlalarýný sulamala-
rýný kurallara baðlayýp hem karýþýklýklarýn
önüne geçmiþler hem de verimi arttýrmýþ-
lardýr.
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Endülüs’te
1031-1078 yýllarý arasýnda

hüküm süren
bir hânedan.

˜ ™

Adnânîler’den Benî Kays Aylân’a men-
sup olan Tâhirîler V. (XI.) yüzyýlýn baþlarýn-
da Mürsiye’nin (Murcia) en nüfuzlu iki ka-
bilesinden biriydi (diðeri Benî Hattâb). Tâ-
hirî ailesinden hakkýnda bilgi bulunan ilk
þahýs âlim ve mutasavvýf Muhammed b.
Tâhir el-Kaysî’dir (ö. 377/988). Hayatýnýn
son yýllarýnda cihada katýlmak amacýyla
köyünden ayrýlan Muhammed b. Tâhir, Ýbn
Ebû Âmir el-Mansûr’un Semmûre (Zamo-
ra) ve Kulumriye (Coimbra) seferlerine iþti-
rak ederek þehid olmuþ ve “Þehîd” lakabýy-
la tanýnmýþtýr. Mülûkü’t-tavâif devrinde
Saklebî kumandaný Vâsýl tarafýndan yöne-
tilen Mürsiye 403’te (1012) yine Saklebî
asýllý Hayrân el-Âmirî’nin eline geçti. Meri-
ye’de baðýmsýz olarak hüküm süren Hay-
rân’ýn yerine geçen Züheyr es-Saklebî dö-
neminde Dâniye ve Balear adalarý emîri
Mücâhid el-Âmirî 420 (1029) yýlý dolayla-
rýnda Mürsiye üzerine yürüyüp þehre hâ-
kim oldu. Mürsiye’yi þehrin yönetimi için
mücadele eden iki aileden Benî Hattâb’ýn
liderine teslim eden Mücâhid, Benî Tâhir’in
o sýradaki lideri Ebû Bekir Ahmed b. Ýs-
hak’ý Dâniye’ye götürüp hapsetti. Ancak
Benî Hattâb’a karþý Tâhirî ailesini destek-
leyen Meriye Emîri Züheyr es-Saklebî, bü-
yük bir fidye karþýlýðýnda Ahmed b. Ýshak’ý
kurtardýktan sonra Mürsiye valiliðine ta-
yin etti (422/1031). Ahmed b. Ýshak, Zü-
heyr es-Saklebî’nin ölümünden (429/1038)
sonra Belensiye (Valencia) Âmirî Emîri Ab-
dülazîz b. Abdurrahman el-Mansûr’a tâbi
oldu.

Valilik görevini 455’te (1063) ölümüne
kadar otuz yýlý aþkýn bir süre devam etti-
ren Ahmed b. Ýshak müstakil bir hüküm-
dar gibi davrandý. Belensiye emîrine baðlý-
lýðý ödediði yýllýk vergiden ibaret kaldý. Böl-
gesinde birlik ve beraberliði tesis etti, hal-
kýn huzur ve refahýný saðladý. Büyük karý-
þýklýklarýn yaþandýðý Endülüs þehirlerinde
ender görülen bu durum sayesinde halkýn
sevgi ve desteðini kazandý. Adý dönemin
büyük âlim ve edipleri arasýnda zikredilen
Ahmed b. Ýshak’ýn yerine oðlu Ebû Abdur-
rahman Muhammed geçti. Muhammed,
Belensiye Âmirîleri’nin çöküþ dönemine gir-
mesinden faydalanarak Mürsiye ve civarý-
ný tamamen baðýmsýz þekilde yönetti. Bu-
nunla birlikte emîr veya hükümdar unvaný-

veren bu tayin Tâhirîler’in çöküþüne zemin
hazýrladý. Esasen Tâhirîler’in Horasan’da
hâkimiyetlerinin sona ermesiyle Baðdat’-
ta konumlarý tartýþýlýr hale gelmiþti. Hora-
san gibi Baðdat sâhibü’þ-þurtalýðý da Saf-
fârîler’in eline geçti. Son Tâhirî emîri Mu-
hammed b. II. Tâhir 271’de (884-85) tek-
rar Horasan’a vali tayin edildi; ancak göre-
vini yerine getirme imkâný bulamadý.

Hâkimiyet sahalarý Muhammed b. Tâ-
hir dönemine kadar Horasan’ýn yaný sýra
doðuda Hindistan’a, kuzeyde Abbâsî hali-
feliðinin sýnýrlarýna kadar uzanan, toprak-
larý Rey ve Kirman’ý da içine alan hâneda-
nýn baþþehri Abdullah b. Tâhir’den itiba-
ren Nîþâbur’du. Ýslâmiyet’ten sonra Ýran’-
da kurulan ilk baðýmsýz devlet olan Tâhirî-
ler sadece ismen Horasan umumi valisi sý-
fatýyla halifeye baðlýydý. Sünnîliði himaye
eden Tâhirîler, Hazar denizinin çevresin-
deki bölgelerde Þiî dâîleri kontrol altýna
almaya çalýþmýþlar, yerleþik Ýranlý ve Arap
toprak sahipleri ve askerî sýnýflarla iyi iliþ-
kiler kurarak onlarýn desteðini almýþlardýr.
Tâhirîler’in ilim adamlarýný ve þairleri hi-
maye etmesiyle Horasan ve Mâverâünne-
hir’de yoðun bir ilmî faaliyet baþlamýþ, hâ-
nedan mensuplarý içinden þair, hatip ve
ilim adamlarý yetiþmiþtir. Merv, Âmül ve
Hârizm bölgelerinin valiliðini yapan Man-
sûr b. Talha’nýn felsefe, müzik, astronomi
ve matematik alanýnda eserleri bulunmak-
tadýr. Abdullah b. Tâhir gibi þarký bestele-
yen ve söyleyen hânedan mensuplarý ol-
makla birlikte bunlar bestelerini baþkala-
rýna ait gibi gösterme gereði duymuþlar-
dýr. Ubeydullah b. Abdullah bazý þarkýlarýn
ortaya çýkýþ hikâyesiyle ilgili bir kitap kale-
me almýþtýr. Tâhirîler hâkim olduklarý böl-
gelerde bayýndýrlýk faaliyetlerine de büyük
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sil etmiþ olan Ebû Abdurrahman, bunun
üzerine kendini tamamen ilme verip da-
ha ziyade kelâm ve felsefeyle meþgul oldu.
Muvahhidler’in kurucusu Ýbn Tûmert’in
tevhid anlayýþýný benimsedi. Onun öncü-
lüðünde Kuzey Afrika’da Murâbýtlar’a kar-
þý baþlatýlan Muvahhidler hareketini des-
tekledi. Ýbn Tûmert’in görüþleri çerçeve-
sinde kaleme aldýðý el-Kâfiye fî berâhî-
ni’l-Ýmâmi’l-Mehdî raŠýyallâhu te£âlâ
£anhü £ašlen ve našlen adlý risâlesini
Muvahhid halifesine sunmak ve onun baþ-
þehrinde ölmek için Merakeþ’e gitti ve ora-
da vefat etti (574/1178-79). Meþhur mü-
fessir Ýbn Atýyye’nin kýzý Emetürrahmân’-
la evlenen Ebû Abdurrahman’ýn bu haný-
mýndan doðan oðlu da kendisi gibi fakih ve
þairdir.

Tâhirîler devrinde Mürsiye her alanda
geliþme göstermiþtir. Endülüs’ün önem-
li tarým merkezlerinden olan þehir meyve
bahçelerinin çokluðu bakýmýndan Ýþbîliye’-
ye (Sevilla) benzetilmiþtir. Tâhirî emîrleri
sayesinde Mürsiye bir ilim merkezi olma
özelliðini bu dönemde de sürdürmüþtür.
Kýraat alanýnda Ebü’l-Asbað Îsâ b. Abdur-
rahman es-Sâlimî el-Mukrî, fýkýhta Ebü’l-
Kasým Ahmed b. Ýbrâhim Ýbn Ebû Leylâ,
Ebû Bekir Hasan b. Ali et-Tâî, Ebû Bekir
Muhammed b. Abdullah el-Huþenî, dil ve
edebiyatta Ýbn Sîde, Ýbnü’t-Teyyânî olarak
da bilinen Temmâm b. Galib bu dönemde
yaþayan Mürsiye kökenli ilim adamlarýnýn
önde gelenleridir.
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Yemen’de Resûlîler’den sonra
1454-1517 yýllarý arasýnda

hüküm süren
Sünnî bir hânedan.˜ ™

Adýný devleti birlikte kuran Ali ve Âmir
kardeþlerin babasý olan Tâhir b. Maûda’-
dan alýr. Hânedanýn etnik kökeni bilinme-
mektedir. Benî Ümeyye’ye (Emevîler) ve-
ya Kureyþ’in baþka bir koluna mensup bu-
lunduklarý söylenmekle birlikte bu rivayet
teyit edilememektedir. Hânedanýn nesebi
hakkýnda bilgi veren kaynaklarda Yemen’e
ne zaman ve nasýl geldiklerinden bahse-
dilmez. Ancak ailenin Yemen asýllý olduðu
görüþü yaygýndýr. Rada‘ (Ruda‘) bölgesinin
güney kýsmýnda bulunan Cüben ve Mikrâ-
ne þehirlerinde yaþayan aile hakkýndaki ilk
bilgiler bu hânedanýn Resûlîler’in hizme-
tine giriþ tarihi olan IX. (XV.) yüzyýlýn baþ-
larýna aittir. Buna göre Þâfiî mezhebini
benimseyen Tâhirîler bölgede nüfuz sahi-
bi kabile liderleri ve âlimleriyle ünlü geniþ
bir ailedir.

Tâhirî ailesinin liderleri, Resûlîler’in son
büyük sultaný el-Melikü’n-Nâsýr Ahmed’in
(1400-1424) çaðdaþý olan Maûda b. Tâced-
din’den itibaren Resûlîler’le irtibat kurdu-
lar. Nitekim Tâhir b. Maûda, 818 (1415) yý-
lýnda huzuruna çýktýðý el-Melikü’n-Nâsýr Ah-
med tarafýndan iltifatla karþýlandý ve Zi-
mâr’ýn güneyini almaya çalýþan Zeydî ima-
mýna karþý yürütülen mücadelenin baþý-
na getirildi. 835’te (1431) Resûlî Sultaný
el-Melikü’z-Zâhir Yahyâ’nýn Tâhir b. Maû-
da’nýn kýzý ile evlenmesinden sonra Tâhirî-
ler’in Resûlîler’le olan iliþkileri daha da sað-
lamlaþtý ve yönetimde nüfuzlarý artmaya
baþladý (M. Abdülâl Ahmed, s. 249). Bu-
lunduklarý bölgedeki þehirlerin ve ardýn-
dan Aden’in valilikleri onlara verildi. el-Me-
likü’n-Nâsýr Ahmed’in vefatýnýn ardýndan
baþlayan taht mücadelesi ve Resûlîler’in
küçük hânedanlara bölünmesi Tâhirîler’e
iktidar yolunu açtý. Bu sýrada Tâhir’in iki
oðlu Ali ve Âmir, Sultan el-Melikü’l-Mu-
zaffer II. Yûsuf ile ona karþý isyan ederek
sultanlýðýný ilân eden el-Melikü’l-Mes‘ûd
arasýndaki mücadelede büyük rol oynadý.
Aden, Lehic ve Taiz’de el-Melikü’l-Mes‘ûd’un
ordularýna karþý savaþtýlar. 847’de (1443)
onun ordusunu yenip Lehic’i aldýlar. el-Me-
likü’l-Müeyyed Hüseyin’in taht iddiasýna
kalkýþmasý Resûlî hânedaný içindeki müca-
deleleri þiddetlendirdi ve askerler arasýn-
da büyük ihtilâflar ortaya çýktý. Resûlîler’in
sonunun yaklaþtýðýný gören Ali ve Âmir kar-

ný kullanmayýp “sâhibü’l-mezâlim” ve “zü’l-
vizâreteyn” unvanlarýyla yetindi. Ýþbîliye
Abbâdîleri’nin ünlü veziri Ýbn Ammâr el-
Endelüsî, 471 (1078) yýlýnda Mürsiye’yi ele
geçirince Ebû Abdurrahman’ý Müntekýdü’-
de (Monteagudo) hapsetti. Belensiye Âmi-
rî Veziri Ebû Bekir b. Abdülazîz tarafýndan
hapisten kurtarýlan Ebû Abdurrahman,
Belensiye’ye yerleþti. Burada Vezir Ebû
Bekir’in ve onun ölümünün ardýndan oð-
lu Ebû Amr Osman’ýn destek ve himaye-
sini gördü, onlara danýþmanlýk yaptý. Da-
ha sonra Belensiye’yi ele geçiren Zünnûnî
hükümdarýyla da iyi geçindi. 487’de (1094)
El Cid (Sîd) Rodrigo Diaz de Vivar’ýn Belen-
siye’yi iþgal etmesi üzerine buradan ayrýl-
dý. Ardýndan Murâbýtlar þehre hâkim olun-
ca tekrar Belensiye’ye döndü. Bu devirde
Yûsuf b. Tâþfîn’i destekledi ve ordusunda
savaþtý. Sonraki yýllarýný itikâfta geçiren
Ebû Abdurrahman 507’de (1113) Belen-
siye’de öldü ve Mürsiye’ye götürülüp ora-
da defnedildi. Ebû Abdurrahman da ba-
basý gibi dönemin büyük âlim ve edebiyat-
çýlarýndandýr. Ýbn Bessâm e×-¬aÅîre’sin-
de ona müstakil bir bölüm ayýrmýþ, risâ-
lelerini Silkü’l-cevâhir min nevâdiri ve
tersîli Ýbn ªâhir adýyla derlemiþtir. Sara-
yýnda birçok þair ve âlimin toplandýðý kay-
dedilmektedir.

Tâhirîler, Murâbýtlar’ýn çöküþü sýrasýn-
da ikinci defa tarih sahnesine çýktýlar. Bu
dönemde Mürsiye halký, yönetimlerinden
çok memnun olduðu için Tâhirîler’den Ebû
Abdurrahman Muhammed b. Ahmed b.
Abdurrahman b. Tâhir’e biat etti (540/
1145). Baðýmsýzlýðýný ilân eden Ebû Ab-
durrahman’ýn hâkimiyeti sadece elli gün
sürdü. Endülüs’ün doðusunda istiklâlini
ilân eden Ýbn Ýyâz, Mürsiye’yi ele geçirdi.
Mürsiye ve Kurtuba’da (Cordoba) fýkýh tah-
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